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definiowanie podpór
 możliwość wprowadzania do projektu podpór tras kablowych
 definiowanie elementów podpór na dwa sposoby: 

     • za pomocą pojedynczych detali wybieranych ze wszystkich
         dostępnych elementów katalogowych
     • poprzez wykorzystanie konstrukcji predefiniowanych 
         skompletowanych dla odpowiedniego typu trasy kablowej

 szybkie wstawianie do projektu opisów elementów 
     składających się na podporę

 szybkie wstawianie do projektu schematycznych przekrojów
     podpór dla konstrukcji predefiniowanych

symulacja obciążenia  

 kontrola każdego wrysowanego odcinka trasy kablowej 
     pod względem obciążenia i wypełnienia, po uzbrojeniu tras 
     kablowych w podpory oraz przebiegi kablowe program 
     wskazuje ewentualne przepełnienie lub przeciążenie

zestawienie elementów  

 generowanie zestawienia wszystkich elementów 
     wprowadzonych do projektu włącznie z wymaganą ilością 
     łączników i połączeń śrubowych oraz  wszystkich elementów
     składających się na podpory

 możliwość wprowadzenia tabeli z zestawieniem elementów
     bezpośrednio na rysunek projektu lub do pliku XLS

Pracując z nakładką BaksCAD II 
Użytkownicy mogą w szybki sposób  
wygenerować zestawienie potrzebnych 
materiałów do zbudowania dowolnej 
trasy kablowej składającej się z produktów 
oferowanych przez firmę BAKS.

Aplikacja zawiera bazy kabli wybranych 
producentów kabli, dzięki czemu możliwy 
jest dobór odpowiednich korytek lub  
drabinek w zależności od wagi i objętości 
kabli użytych do projektu.

BaksCAD II - Kompleksowy system  
do projektowania i wizualizacji każdego 
typu inwestycji

 szybkie wdrożenie dzięki intuicyjnej 
    obsłudze oraz dołączonemu 
    samouczkowi

 krótki cykl projektowania
 obszerne dane towarzyszące
 modułowa budowa
 jednolity interfejs, optymalne 

    dostosowanie programu do potrzeb
    użytkownika

 projektowanie i tworzenie 
    dokumentacji 

 5 wersji językowych:  
    PL, EN, DE, RUS, SL

BaksCAD II - bezpłatne oprogramowanie 
dostępne na baks.com.pl/wsparcie-
techniczne/oprogramowanie i na płycie DVD

moduł rysowania  
 

 możliwość wprowadzania na płaszczyznę projektu 
     elementów tras każdej grupy produktowej:

 koryta kablowe
 koryta siatkowe
 koryta samonośne
 koryta systemu zewnętrznego ciężkiego
 drabiny kablowe
 drabiny samonośne
 kanały podpodłogowe
 system E-90
 dwie metody rysowania: pojedyncze wstawianie bloków 

     oraz szybkie rysowanie z automatycznie wstawianymi 
     kolanami i łukami

 automatycznie dobierane kształtki do rodzaju trasy kablowej, 
     jej szerokości oraz wysokości

 szybkie opisywanie wszystkich elementów wrysowanej 
     trasy kablowej

system operacyjny
 
Aplikacja jest oprogramowaniem działającym na platformach:
AutoCAD: wersja 2010 - 2018 32/64BIT 
BRICSCAD: wersja V12-V17 32/64BIT 
ZWCAD: wersja 2010 - 2017 32/64BIT

kompleksowy system do projektowania systemów tras kablowych, wyceny i wizualizacji dla każdego typu 
inwestycji 
 
● obszerna baza produktów, biblioteka  symboli
● tworzenie planów ideowych, dokumentacji, ich rozbudowa lub zmiana
● tworzenie wykazów produktów
● wymiana danych poprzez DWG/PDF/ XLS

Wsparcie techniczne:
tel. +48 22 710 81 23
e-mail: marcin.sobolewski@baks.com.pl
baks.com.pl/wsparcie-techniczne/oprogramowanie

E-90

PROFESJONALNE SYSTEMY 
TRAS KABLOWYCH 

Katalogi
BAKSCAD II
Filmy instruktażowe  
Certyfikaty 
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pierwszy krok po instalacji 
 po zainstalowaniu aplikacji i uruchomieniu platformy CAD, 

     w lewym dolnym rogu ekranu pojawia się ikona z logiem
     BAKS, po kliknięciu ikony pojawia się okno dialogowe 
     BaksCAD II

dobór produktów
 

 możliwość dobierania odpowiedniego odcinka prostego 
     trasy kablowej do wybranych kabli i zadanego rozstawu 
     podpór

 bazy kabli trzech producentów kablowych.
 przypisywanie wiązek kablowych do wrysowanych 

     odcinków tras kablowych
 szybkie i łatwe opisywanie wprowadzonych wiązek 

     kablowych na projekcie

    BAKS.COm.PLBAKS.COm.PL


